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 7 ............................................................................................................. اتیفرض-1-3-1

 7 ........................................................................................................ تحقیق هدف-1-3-2

 8 .......................................................................................................... قیتحق نهیشیپ-1-4
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 فصل دوم: مواد و روش پژوهش 
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 .Error! Bookmark not defined ........................................... یوگرافیزیف و یتوپوگراف-2-2
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 .Error! Bookmark not defined ....................................................  یمورفومتر-2-2-2

 .Error! Bookmark not defined ............................. ژهیو شیفرسا و ژهیو یرسوبده نییتع-2-3

 Error! Bookmark not ........ یاتوسعه مدل گانه هشت و MPSIAC روش گانه نه عوامل یبررس-2-3-1

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................ سطحی شناسی زمین عامل -2-3-1-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................. خاک عامل-2-3-1-2

 .Error! Bookmark not defined .......................................... یابی درون  روش-2-3-1-2-1

 .Error! Bookmark not defined ..................... (IDW) فاصله معكوس وزنی روش-2-3-1-2-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................. هوا و آب فاكتور-2-3-1-3

 Error! Bookmark not ..... منطقه در موجود یهواشناس یهاستگاهیا لیتحل و هیتجز و یبررس-2-3-1-3-1

defined. 
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 .Error! Bookmark not defined ...................... روزانه بارش حداكثر یفراوان لیتحل-2-3-1-3-3
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 .Error! Bookmark not defined ......................... نفیریاسم-فكلموگرا آزمون-2-3-1-3-4-1
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 Error! Bookmark not ییایجغراف عرض و طول ا،یدر سطح از ارتفاع با ساعته 24 بارش رابطه -2-3-1-3-5

defined. 
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 Error! Bookmark not (WMO) یجهان یهواشناس سازمان ساعته 6 استاندارد بارش پیت -2-3-1-4-1-1

defined. 
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 .WMS .................. Error! Bookmark not defined زیآبخ حوزه یسازمدل ستمیس-2-3-1-4-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................ یبلند و یپست عامل-2-3-1-5
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 .Error! Bookmark not defined ....................................... زمین از استفاده عامل-2-3-1-7

 .Error! Bookmark not defined ............................. حوزه سطحی فرسایش وضعیت-2-3-1-8
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 .Error! Bookmark not defined ........................... رسوب تولید و خاک فرسایش برآورد-2-3-2

 .SDR ............................................ Error! Bookmark not defined میزان تعیین-2-3-3

 

 های پژوهشفصل سوم: نتایج و یافته

 .Error! Bookmark not defined ......................... برسو و شیفرسا در مؤثر عوامل یبررس-3-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................. یشناس نیزم عامل-3-1-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................خاک یریپذ شیفرسا عامل-3-1-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................. هوا و آب عامل-3-1-3

 .Error! Bookmark not defined ............................... ساعته 24 بارش نرمال آزمون-3-1-3-1

 .Error! Bookmark not defined ......................... روزانه بارش حداكثر یفراوان لیتحل-3-1-3-2

 .Error! Bookmark not defined .. رهایمتغ با روزانه حداكثر یبارندگ یونیرگرس روابط یبررس-3-1-3-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................... رواناب عامل-3-1-4

 .Error! Bookmark not defined .............................. طرح باران مقدار و مدت نییتع-3-1-4-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................... طرح بارش یزمان عیتوز-3-1-4-2

 .Error! Bookmark not defined ............................. یاصل آبراهه تمركز زمان برآورد-3-1-4-3
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 .Error! Bookmark not defined ................................ یمنحن شماره نقشه هیته -3-1-4-4-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یاراض یكاربر-3-1-4-4-2

 .Error! Bookmark not defined ............................ خاک یكیدرولوژیه یهاگروه-3-1-4-4-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یمنحن شماره -3-1-4-4-4

 .Error! Bookmark not defined ...................................... رواناب برآورد ندیفرآ-3-1-4-4-5

 WMS ......... Error! Bookmark not افزار نرم با SCS روش به حوزه البیس ریمقاد برآورد-3-1-4-4-6

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یبلند و یپست عامل-3-1-5

 .Error! Bookmark not defined ........................... یزهكش تراكم و نیزم پوشش عامل-3-1-6

 .Error! Bookmark not defined ........ یاهیگ پوشش عامل و  اراضی از استفاده نحوه فاكتور -3-1-7

 .Error! Bookmark not defined ... شیفرسا ینیزم تیوضع و  حوزه سطحی فرسایش وضعیت-3-1-8

 .Error! Bookmark not defined ......................................... یخندق شیفرسا عامل-3-1-9

 .Error! Bookmark not defined ................................ هاحوزه ریز در رسوب میزان تعیین-3-2

 .SDR ............................................... Error! Bookmark not defined میزان تعیین -3-3

 .Error! Bookmark not defined ........................... هاحوزه ریز یرسوبده شدت یبندطبقه -3-4

 .Error! Bookmark not defined ......... سعدل آبخیز حوزه فرسایش و دهیرسوب هایكالس-3-4-1

 

 فصل چهارم: نتیجه گیری و بحث

 .Error! Bookmark not defined .................................. فرسایش در مؤثر عوامل بررسی -4-1

 .Error! Bookmark not defined ........................... فرسایش تشدید عوامل مهمترین تعیین-4-2

 .Error! Bookmark not defined ...یشیفرسا یها پیت در شیفرسا دیتشد عوامل نیمهمتر نییتع-4-3

 .Error! Bookmark not defined ......... رسوب تولید و  فرسایش با گانه نه عوامل وضعیت رابطه-4-4

 .Error! Bookmark not defined .... ژهیو رسوب با اکیپس ام گانه نه عوامل نیب یهمبستگ نییتع-4-5

 .Error! Bookmark not defined ...................................یدیتول كل رسوب مقدار یبررس-4-6

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... پیشنهادات-4-7
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 هافهرست جداول

 صفحه ............................................................................................................................... عنوان

 .Error! Bookmark not defined ............. متر یلیم به سعدل زیآبخ یها رحوزهیز ساالنه یبارندگ -9-3جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................ هارحوزهیز یبرا یبرآورد یتمركزها زمان -9-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................... .سعدل زیآبخ حوزه یاراض یكاربر مشخصات -11-3 جدول

 Error! Bookmark not ......... سعدل حوزه در خاک یكیدرولوژیه یها گروه از کی هر مشخصات -11-3 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............ .یمنحن شماره نقشه دیتول جهت Look Up جدول -12-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ...................... ها رحوزهیز در یمنحن شماره یوزن متوسط -13-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................. نچیا حسب بر STRTL بیضر -14-3 جدول

 Error! Bookmark notرواناب عامل و سال دو بازگشت دوره با البیس یدب حداكثر برآورد یبررس جینتا 15-3 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................... سعدل زیآبخ حوزه بیش طبقات خصاتمش -16-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................. بیش درصد متوسط و یبلند و یپست عامل ازیامت 17-3جدول

 Error! Bookmark . هاحوزه ریز از کی هر در نیزم پوشش ملعا ازیامت و لخت خاک درصد مشخصات -18-3 جدول

not defined. 

 !Error .......... هاحوزه ریز از کی هر در یاراض از استفاده نحوه عامل ازیامت و یاهیگ پوشش عامل ازیامت -19-3 جدول

Bookmark not defined. 

 .B.L.M ..... Error! Bookmark not defined روش به خاک سطحی فاكتورهای امتیاز محاسبه -21-3 جدول

 .MPSIAC..................... Error! Bookmark not defined مدل گانهنه امتیازهای محاسبه -22-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................ یاتوسعه مدل گانهنه امتیازهای اسبهمح -23-3 جدول

 MPSIAC ... Error! Bookmark not روش به سعدل آبخیز حوزه ویژه یدهرسوب محاسبات نتایج-24-3 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not . یاتوسعه مدل روش به سعدل آبخیز حوزه ویژه یدهرسوب سباتمحا نتایج -25-3 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....... خاک فرسایش كالس و ساالنه رسوب تولید میزان تعیین -26-3 جدول

 MPSIAC . Error! Bookmark not روش به حوزه فرسایش شدت و دهیرسوب هایكالس تعیین-27-3 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not ..... یاتوسعه روش به حوزه فرسایش شدت و دهیرسوب هایكالس تعیین-28-3 جدول

defined. 

 !Error ............... سعدل حوزه در MPSIAC مدل توسط ژهیو رسوب با گانهنه عوامل یهمبستگ رابطه -1-4 جدول

Bookmark not defined. 
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 Error! Bookmark not .......... اکیپس مدل گانه نه عوامل رهیمتغ چند یخط ونیرگرس لیتحل جینتا -2-4 جدول

defined. 

 !Error .............. سعدل حوزه در یاتوسعه مدل توسط ژهیو رسوب با گانه هشت عوامل یهمبستگ رابطه -3-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notیاتوسعه مدل یبرا گانه هشت عوامل رهیمتغ چند یخط ونیرگرس لیتحل جینتا -4-4 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .... هارحوزهیازز کی هر در ژهیو رسوب و شیفرسا برآورد اختالف-5-4 جدول

 








 هافهرست شکل

 صفحه ...................................................................................................................................................................................... عنوان
 .Error! Bookmark not defined ..................................... یارتفاع طبقات مساحت درصد -3-2 شكل

 .Error! Bookmark not defined ................................... ییایجغراف جهات مساحت درصد -4-2 شكل

 .Error! Bookmark not defined ............... سعدل زیآبخ حوزه رمستقلیغ و مستقل یها رحوزهیز -5-2شكل

 .Error! Bookmark not defined ................................ سعدل زیآبخ حوزه ینشناسیزم نقشه -6-2شكل

 !Error ........... یتجمع – ساعته 6 بارش یبرا( WMO) یجهان یهواشناس سازمان یشنهادیپ توگرافیه -7-2 شكل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................سعدل زیآبخ حوزه یخاكشناس نقشه -8-2 شكل

 .WMS ............................................ Error! Bookmark not defined افزار نرم طیمح -9-2شكل

 .Error! Bookmark not defined ............... هاحوزه ریز یشناس نیزم عامل ازیامت متوسط نمودار -2-3شكل

 .Error! Bookmark not defined .... حوزه ریز کیتفك به یبرآورد مدل دو یشناسنیزم عامل نقشه -3-3شكل

 .Error! Bookmark not defined ............ سعدل زیآبخ حوزه در خاک یبردار نمونه نقاط تیعموق -4-3شكل

 .Error! Bookmark not defined .................................... خاک عامل ازیامت متوسط نمودار -5-3شكل

 .Error! Bookmark not defined ..........حوزه ریز کیتفك به یخاكشناس عامل ازیامت متوسط نقشه -6-3شكل

 .Error! Bookmark not defined . سال دو بازگشت دوره یبرا ساعته 6 بارش و روزانه بارش حداكثر -6-3شكل

 .Error! Bookmark not defined ...... ایدر سطح از ارتفاع با ساالنه بارش نیانگیم یهمبستگ نمودار -7-3شكل

 Error! Bookmark not ........ سعدل زیآبخ حوزه در ساالنه بارش متوسط بارش شده یبندطبقه نقشه -8-3 شكل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......................... هاحوزه ریز در هوا و آب عامل ازیامت نمودار -9-3شكل

 .Error! Bookmark not defined .......... یبرآورد مدل دو در هوا و آب عامل ازیامت متوسط نقشه -11-3شكل
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 .Error! Bookmark not defined .......................... .سعدل زیآبخ حوزه یاراض یكاربر نقشه -11-3 شكل

 .Error! Bookmark not defined ................. سعدل زیآبخ حوزه یكیدرولوژیه یهاگروه نقشه -12-3 شكل

 .Error! Bookmark not defined ........................... هارحوزهیز یمنحن شماره متوسط نقشه -13-3 شكل

 .A ..... Error! Bookmark not defined حوزه ریز سال 2 بازگشت دوره با دروگرافیه یسازهیشب-14-3 شكل

 .B ...... Error! Bookmark not defined حوزه ریز سال 2 بازگشت دوره با دروگرافیه یسازهیشب-15-3 شكل

 .C ...... Error! Bookmark not defined حوزه ریز سال 2 بازگشت دوره با دروگرافیه یسازهیشب-16-3 شكل

 .D ..... Error! Bookmark not defined حوزه ریز سال 2 بازگشت دوره با دروگرافیه یسازهیشب -17-3 شكل

 .E ...... Error! Bookmark not defined حوزه ریز سال 2 بازگشت دوره با دروگرافیه یسازهیشب-18-3 شكل

 .Q1 .... Error! Bookmark not defined حوزه ریز سال 2 بازگشت دوره با دروگرافیه یسازهیشب-19-3 شكل

 .Q2 .... Error! Bookmark not defined حوزه ریز سال 2 بازگشت دوره با دروگرافیه یسازهیشب-21-3 شكل

 .Q3 .... Error! Bookmark not defined حوزه ریز سال 2 بازگشت دوره با دروگرافیه یسازهیشب-21-3 شكل

 .Error! Bookmark not defined ............. هارحوزهیز از کی هر رواناب ارتفاع و ژهیو یدب نقشه -22-3شكل

 .Error! Bookmark not defined ...................................... هاحوزه ریز رواناب عامل نقشه 23-3شكل

 .Error! Bookmark not defined ..................... سعدل زیآبخ حوزه بیش طبقات و بیش نقشه-24-3 شكل

 .Error! Bookmark not defined ....................... .مساحت درصد حسب بر بیش طبقات نمودار 25-3شكل

 .Error! Bookmark not defined ............................. هاحوزه ریز بیش درصد متوسط نمودار-26-3شكل

 .Error! Bookmark not defined ..... هاحوزه ریز یبلند و یپست عامل ازیامت و بیش متوسط نقشه -27-3شكل

 Error! Bookmark not ....... هاحوزه ریز از کی هر نیزم پوشش عامل و یزهكش تراكم عامل نقشه -28-3شكل

defined. 

 Error! Bookmark not . هارحوزهیز از کی هر نیزم پوشش عامل ازیامت و یزهكش تراكم ازیامت نمودار -29-3شكل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................ سعدل زیآبخ هحوز NDVI نقشه -31-3 شكل

 Error! Bookmark not ........ رحوزههایز کیتفك به یاهیگ پوشش عامل و NDVI شاخص نمودار -31-3 شكل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ... یاراض از استفاده حوهن عامل ازیامت و پوشش تاچ مقدار نمودار -32-3 شكل

 .Error! Bookmark not defined ......... یاراض از استفاده نحوه عامل و یاهیگ پوشش عامل نقشه-33-3شكل

 Error! Bookmark not .. سعدل زیآبخ حوزه یبرا  B.L.M روش به خاک سطحی فاكتورهای امتیاز -34-3 شكل

defined. 

 Error! Bookmark not ........... هاحوزه ریز از کی هر در یسطح یفعل شیفرسا عامل ازیامت نمودار-35-3 شكل

defined. 

 !Error .......... رحوزهیز کیتفك به شیفرسا ینیزم تیوضع و سطح در شیفرسا یفعل تیوضع عامل نقشه -36-3شكل

Bookmark not defined. 

 .MPSIAC............... Error! Bookmark not defined و یتوسعها مدل عوامل مجموع نقشه -41-3شكل
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 .Error! Bookmark not defined ........................ هاحوزه ریز کیتفك به SDR مقدار نمودار -43-3شكل

 .Error! Bookmark not defined ........... سعدل زیآبخ حوزه یحوزهها ریز شیفرسا مقدار نمودار-44-3 شكل

 .Error! Bookmark not defined .................... یاتوسعه مدل مساحت و شیفرسا یهمبستگ -46-3 شكل

 .Error! Bookmark not defined ...................... سعدل زیآبخ حوزه كل شیفرسا مقدار نقشه -47-3شكل

 .Error! Bookmark not defined ............ هاحوزه ریز از کی هر در كل رسوب وزن مقدار نمودار -1-4 شكل
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 مقدمه-1-1

گیریاجتماعاتورشدتمدنبشریبرکسیپوشیدهنیست.اهمیتآبوخا درزندگیبشرونقشآندرشكل

کمبودآبهایبالقوه،هموارهمشكلایرانکشوریپهناور،خشکوکمباراناستکهباوجودمنابعآبیمحدودوقابلیت

اینسرزمینعالوهبرکمبودآب،هرسالهشاهدخساراتترینعواملتوسعهمدآنبهعنوانیكیازمهم نظربودهاست.

آبجبران کنترل عدم ارر بر استکه بخشناپذیری در سطحی میهای اتفار وسیعی نسبتا بكارهای با وافتد. گیری

وهبرتامینآبموردنیازمصارفکشاورزی،صنعتیوآشامیدنیازارراتمخربوهایجوی،عالیبهینهازریزشاستفاده

هایهایآبخیزعالوهبرخسارتشود.روانابناشیازبارندگیدرحوزههایحاصلنیزکاستهمیهایناشیازسیالبزیان

بینرفتنخا حاصل از باعثفرسایشو مالیناشیازسیل، جانیو رسوبخیزسطحیشده نهایت، در گذاریدرو

. 3930)زار:،هاومخازنسدهارابهدنبالداردها،رودخانهمسیل

 

 خاکفرسایش -1-2

انگلیسیکلمه در اروژبهیفرسایشکه ریشهیونمیآناروژنو از معنیسائیدگی،گویند به یالتینارودری،

اندازدفرسایشاستکههموارهبرایبوخا رابهخطرمیوعبارتازسائیدهشدنسطحزمیناست.عاملیکهوجودآ

عملمیازبینبردنآن فرسایشدرسطحجهاکندها با بههمینجهتاستکهمبارزه گرفتهاست.. نموردتوجهقرار
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مسئلهبنابر نباید بااین مبارزه افرسیحفاظتو حفاظت امروزه اهمیتشمرد. کم کوچکو بیشرا مبارزه اخا و

 .3906)اسمعلی،باشدتریناقداماتهرکشورمیفرسایشازضروری

نماییباافزایشجمعیتتأمینموادغذاییبرایمردمجهانکمکمبهعنوانیکمسألهبسیارمشكلاجتماعیخود

احتیاجداردوجودباشدکهبهدومادهاصلیآبوخا کند،زیراتولیدموادغذاییدرارتباطمستقیمباکشاورزیمیمی

کههموارهبرایاندازدفرسایشاستعاملیکهوجودآبوخا رابهخطرمیباشدایندوعنصرتحتتاریرفرسایشمی

 باشدهایآبخیزکشورمیزایییكیازمشكالتمهمدرمدیریتحوزهفرسایشورسوبکند.ازبینبردنآنعملمی

بهطورکلیستکهمبارزهبافرسایشدرسطحجهانیموردتوجهقرارگرفتهاست.بههمینجهتا .3963)کردوانی،

تواندآنراتشدیدهایانسانمیتوانآنراکامالاربینبردولیفعالیتدیدهاجتنابنابذیربودهاستونمیپفرسایشیک

نمودهویاکاهشدهد.

فعالیت با وانسان خود نیاز بر مبتنی های برخی فعالیتدر با بیموارد وهای خود نابودی موجب محیط رویه

اندیشهنشود،به برداریازمنابعزیستیتغییریایجادننمایدوتدبیریطوریکهاگردرنحوهبهرهشود.بهاشمیزندگی

 طورقطعبایدتاوانگرانیرابهطبیعتبپردازد.

خا بهعملآمدهاست،ولیتادر فرایندهکاملاینپدیدههرچنداخیراًتحقیقاتزیادیدررابطهبافرسایش

یآبخیزبسیارزیادومتنو:است،درنتیجهبهعواملمورردرایجادفرسایشورسوبحوزهراهیطوالنیدرپیشاست.

یعیسازیمنطقهکارمشكلیاستوهیچوقتامكانرسیدنبهیکمدلصدرصدطبدلیلگستردگیعواملدخیل،مدل

ایرابرایدرقرناخیرپدیدهفرسایشخا مسائلومشكالتعدیده .2880وجودنخواهدداشت)اسمعلیوهمكاران،

هایسریعوبهموقعمستلزمحلجامعهبشریبهارمغانآوردهاستورهاییازاینمصائبومشكالتوپیدانمودنراه

فرسایشآبیبهدلیلمدیریتنامناسبزمین،تخریببوششگیاهی،عدم.داردرسطحجهانیاستتحقیقاتوسیعودامنه

توانشود،کهازارراتخارجیاینبدیدهمیبسطحیوانتقالخا میاگیردومنجربهروانورتمیلجریانآب،صرکنت

آبراههموادرسوب و آلودگیآبهاوسببانسدادآنها،درسدها سیلو ظرفیترکردنمپوهمچنینبا خازنسدها،

 .3901دهد)رفاهی،هاراکاهشمیتیجهعمرمفیدآنیابدودرنهاکاهشمییآنذخیره

سازیشود.امابابهینههتخریبخا میایاجتنابناپذیراستکهبهصورتتشدیدشوندهمنجربفرسایشپدیده

خریبازشدتفرسایشوتولیدرسوبجلوگیرینمودومانعازتایتوانتامیزانقابلمالحظهبرداریازاراضی،میبهره

هایمخربدرحوزهآبخیزگردید.اراضیوحتیجاریشدنسیالب

درشرایطکنونی،افزایشجمعیتدنیاونیازبهغذا،تخریبمنابعطبیعیتجدیدشوندهتشدیدگردیدهوهرسالاز

کشورمانیزدر  ،3900رود)احمدی،تقرنبیستویكمبهشمارمیکهیكیازمعضال سطحآنکاستهشدهبهطوری
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 باشدکهبادرصدساختارجمعیتیآنجوانمی68توجهبهافزایشجمعیتواینکه با اینشرایطقرارگرفتهاستو

 .3901)رفاهی،کهبایدبهفكرچارهبودکندتوجهبهافزایشروزافزونجمعیت،اینمشكلدوچنداننمودپیدامی

 وپوششزمین)کاربریپستیوبلندی،خا نو:وشدتفرسایشخا دریکمنطقهعمدتاًتابعشرایطاقلیمی،

باشدکهدراینمیاناهمیتکاربریاراضینسبتبهدیگرعواملمثررتراست.کاربریاراضیبههردومسئلهمیاراضی 

هایاستفادهازاراضیعواملدیگرراتحتد.بهدلیلفعالیتگردهبرایناراضیبرمییتبكاررفتاستفادهازاراضیومدیر

ایاستفادهازاراضیبایدبهگونه. 2883ترانسی،).ازهمهعواملبهصورتانفرادیمهمترومثررتراست تأریرقراردادهو

پتانسیلباش توجهبهموقعیت، توانمندیدکهبا و نو:هایتولیدیها ازجملهدرجهشیب، پارامترهایفیزیكیحوزه و

طوریکهحداقلفرسایشورسوبرادرسطححوزهداشتهوریازآنصورتگیرد،بههخا وشرایطاقلیمیبهترینبهر

باشد.

استانداردهایجهانیکاهشمداو مقایسهبا ایراندر پایینبودنمیزانتولیداتکشاورزیدر عللمهم میكیاز

ریزیدرزمینهاحیاءوتوسعهمنظوربرنامهرو،بهازاینایدارد.حاصلخیزیخا استکهدراینرابطهفرسایشنقشعمده

روند آگاهیازوضعیتو اراضیبا پایدار و مدیریتبهینه تولیدرسوبدرحوزهو هایآبخیزیكیازفرسایشخا و

. 3908)ابراهیمیوهمكاران،باشدهایموردنظرمیریزیهگیریبرایبرنامتصمیممهمترینابزارهای

رویهوکنترلنشدهونامناسبازنظرزمانیوفراترازظرفیتمراتع،کنی،چرایبیبارزترینعلتتخریباراضیبوته

 .3930 )رمضانی، استبرابرظرفیتچرایموجود6تا2 هارویهبودهوتراکمدامدرآنتقریباکلیهمراتع،موردچرایبی

دارباکاریبررویاراضیشیبتبدیلاراضیمرتعیبهاراضیدیم،قطعدرختانجنگلیوتبدیلآنهابهباغهایمیوه،دیم

عدمبرگشتبقایایگیاهیبهخا شخمدرجهتشیبمی کشتمداومو معرضباشد.خا کمعمق، ایراننیزدر

ارگرفتهاست.کاهشوسعتاراضیجنگلیومرتعیوبهتبعآنتشدیدسیالبوافزایشتغییراتشدیدکاربریاراضیقر

 .بهدلیلعدمتوجهبهمسالهقابلیتوتناسباراضی،3908میزانتولیدرسوبسالیانه،داللتبراینامردارد)کاشكی،

ازاراضیبهصورتنا ایهفادهنابجا،بهشدتفرسایشورسوبحوزهشودکهایناستمعقولونامناسباستفادهمیاکثراً

افزایشمی را بنابرآبخیز ارراتاقتصادیدهد. و شرایطحوزه به توجه با باید آبخیزدار انوا:این، و زیستی اجتماعی، ،

ها،بهترینکاربریرابرایحوزهپیشنهاددهدتاازمیزانفرسایشبكاهد.کاربری

فرسایشبایكدیگرارتباطنزدیكیدارند،درصورتیکهازاراضیبهصورتنامناسبنو:بهرهبرداریازاراضیو

یابد.تبدیلاراضیازیکنو:استفادهبهاستفادهدیگر،بدونتوجهبهقابلیتدهشود،فرسایشبهشدتافزایشمیاستفا

دهد.بهمیزانقابلتوجهیافزایشمیها،فرسایشراکاربریآن
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ا توجهبه متوسطخا به مترکهبرایتشكیلهرسانتیینبا ضرورتحفاظتاز988طور است، سالزماننیاز

روشنمی خا بهعنوانبسترحیاتکشاورزیومنابع  سیاهمنصورسازد)طبیعیرا هایطیدهه .3908وهمكاران،

میلیونتن،در188حدود3998رسالوریکهدطرانافزایشچشمگیریداشتهاستبهاخیر،میزانفرسایشخا درای

میلیاردتنخا 2/2الی2بین3932درسال حدودیکمیلیونتنو3918میلیونتن،درسال318حدود3948سال

 .3904 )حسینی، دهددرصدیرانشانمی448.اینروندرشدیمعادلفرسایشیافتهاست

ناپذیریبهمنابعطبیعیوکشاورزیماواردالهخساراتجبرانباتوجهبهوضعیتتخریبمنابعطبیعیکشورهرس

هانشاندادهاستکهمیزانشودبررسیهاافزودهمیشود.هرسالهمقدارزیادیخا فرسایشیافتهوبروسعتبیابانمی

سال نشانفرسایشدر اینروند است، افزایشچشمگیریداشته کهایاخیر عظیمدر یکفاجعه ماستودهنده شور

باشد.جانبهداردوارحجبرهربرنامهدیگرمیهمبارزهباآننیازمندکوششوفعالیتهم

بررسیاجرایطرح نتایجتحقیقاتو فرسایشبایدمتكیبه بههایهایکنترلرسوبو گرفتنعلمیباشد. کار

ازخا به مردمبهاجراهایحفاظتخا بایدبهصورتمشتر وهماهنگباهمكاریوهمیاریروش نحودرآیدتا

براساسموازینعلمیبهره سالمطلوبو در روشبرداریشود. پیشهایاخیر برایکنترلفرسایشدر هایجدیدی

تغییراتیبرحسبشرایطمنطقه گذاشتهشود.هایاجراییمیهاوبرنامهایدرطرحگرفتهشدهکهبا تواندبهمورداجرا

اینمسئلهدرکشورهایدریكیازمهم ترینمشكالتمطالعهفرسایشورسوب،کمبودآمارواطالعاتموردنیازاست.

گیریرسوبدرکشورمابهتعدادکافیوجودندارد.اینعواملیاندازههازجملهایرانحادتراست.ایستگاهحالتوسعها

اهرسوبسنجیشدهاست.هایفاقدایستگاستفادهازمدلهایتجربیدرحوزهباعث

 هدفازاینکارآناستکهمشخص3903)اسمعلی،حالتخاصیازارزیابیمنابعاستارزیابیخطرفرسایش

ها،توانتولیددراررتلفشدنخا درمخاطرهقراردارد.منظورازارزیابیایناستکهنماییمدرکداممناطقاززمین

 .درمطالعاتفرسایشآبی،3960کنند)مورگان،راتفرسایشمشابهباشندتقسیممیخطزمینرابهمناطقیکهازنظر

برنشاندادنتهیهنقشهسیمایفرسایشازدرجهاهمیتباالییبرخورداراست.سیمایفرسایشآبیدریکمنطقهعالوه

توپوگرافی،نو:ومدیریتاستفادهازشناسی،تواندبیانکنندهوضعیتزمینوضعیتوسطحپراکنشانوا:فرسایش،می

اراضیوسایرپارامترهایکنترلکنندهفرسایشباشد.

ابزارسیستم از یكی جغرافیایی اطالعات تحلیلهای در مهم میهای جغرافیایی های محیط بهGISباشد. قادر ،

می واقعی دنیای دادهطراحی که زیرا پیكرهباشد مرجع، مكان سیهای این اصلی میی تشكیل را دادهستم هایدهد.

دنیایواقعیمیهایمكانیپدیدهتوصیفیتشریحکننده رقمبهبیانیدیگردادهباشند.دار هایمكانیتوسطحرفیا
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تواندباعثتسریعدرروندبرسودآوریمیعالوهGIS .بكارگیری3909تالی،کنند)قهرودیشوندمعنیپیدامیتعریفمی

 .03یزیدرتشخیصمواردبحرانیوغیرهگردد)سنجری،ربرنامه

بصورتمفهومیبودهواغلب هایشاملتهیهنقشهفرسایشازرویعكسانوا:اولیهمطالعهفرسایشخا اساساً

 .3336گرفت)مورگان،افتادهدریکمحلرادربرمی هایاتفارشدکهانوا:فرسایشسطحی،شیاریوخندرهواییمی

گیرد.بهعنوانمثال،محمدیترکاشوندونیکهایمختلفیانجاممیامروزهتهیهنقشهسیمایفرسایشخا بهروش

نقشه3906کامی) هایمختلفهایفرسایشخا راازترکیبالیهشكل888/218:3 درحوزهآبخیزجاجرودتهران،

اند.جوکارسرهنگیختلفتهیهنقشهواحدکاریتهیهکردههایممثرربرفرسایشدرسطحواحدهایکاریودرحالت

-رودموردبررسیقراردادهیآبخیزسیاهصورتکمّیوکیفیدرحوزههایراب اشكالفرسایشوفرآیندهایدامنه3901)

اند.



 فرضیات و ضرورت تحقیق-1-3

سایشمربوطبهآیندهاستکهبهآسانیعالئمفرسایشخا برایهرکسقابلرویتبودهوفقطتعیینشدتفر

هایمخصوصووسایلموردنیازجهتتعیینمیزانفرسایشاستکهازرویگیریازروششودلذانیازبهبهرهمیسرنمی

هایمختلفکردتاازهایزراعتیومراتعراتشخیصدادواقدامبهعملیاتآبخیزداریبهروشتوانوضعزمینآنمی

یخا ،تخریبمحیطزیست،ازدسترفتنخا ،مسائلمختلفازجملهپرشدنمخازنسدهاکاهشتوانبالقوهبروز

دهی،باالرفتناقتصادکشاورزیجامعه،کاهشآلودگیآب،تولیدآبجلوگیریکردکهمواردیازقبیلافزایشمحصول

هایطراحی .بهمنظوراجرایبرنامه3963لشود)کردوانی،هارسید،حاصتواندرآیندهبهآنسالموسایرمواردکهمی

زاییوهمچنینمحاسبهوطراحیدقیقسددراحداثهایمبارزهبافرسایشوکاهشرسوبحفاظتخا وتعیینروش

دد.یآبخیزنیزارزیابیوبرآوردگرسدهایمخزنی،ضرورتداردکهحجمکلمیزانتولیدرسوبساالنهدریکحوزه

داشتهباشد،محاسبهحجمیآبخیزآمارواطالعاتمربوطبهدبیآبورسوببهاندازهکافیوجودچنانچهدریکحوزه

پذیراستولیعدموجودویاکمبودآماروودامكانجهایآماریمتداولمودهیساالنهآنبااستفادهازروشکلرسوب

هایآبخیزکشورهایهایآبخیزکشورماننداکثرحوزهرسوبدربسیاریازحوزهاطالعاتدرزمینهفرسایشخا وتولید

 .3901نماید)رفاهی،زاییالزامیمیهایتجربیمناسبیرابرایبرآوردشدتفرسایشخا ورسوبدنیاکاربردروش

اینمفهوماستکهدرشوند.اینبهمخازنجهانمعموالبایکنسبتتقریبییکدرصددرسالبارسوبپرمی

صادیبزرگیدرپیرسدکهایننتایجمحیطیواقتحدودپنجاهسالذخیرهآبجهاندرمخازنبهنصفمقدارجاریمی
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به منابعآب،کنترلویژهدرمحیطخواهدداشت، اینمناطقمخازنزیادیبرایآبیاری، هایخشکونیمهخشک،در

گذشتهازاینهدرحالسیلوتولیدالكتریسیت تواندمفهومبزرگیبرایاکوسیستموهاذخیرهرسوبمیساختاست.

بناتوسعهپاییندستکناریسیستمرودخانه بینیرسوببراینآنبیشتریناهمیتبرایپیشهایبزرگداشتهباشد.

تحاصلهدرمقیاسومفهومحوزهآبخیزاستکهاینفاکتورهانسبترسوب اینآگاهیعیینمیگذاریمخازنرا کنند.

برایاندازه بعالوه برابررسوبگیریبرایتخمیناحتمالیطولعمرمخازنو کمبودآبهایمناسبدر گذاریمخازن،

رودخانهوفرسایش درحالحاضرپیشکناره آبخیزهایساحلیاجازهخواهدداد. مقیاسحوزه بینیرسوبحاصلهدر

 .2881ونت،رگدرتحقیقاتفرسایشخا است)دهایبزترمربع هنوزیكیازچالشکیلوم18)تقریبابیشتراز

خشکبودنایراناست.بهدالیلمختلفازجملهریزشرگبارهایشدید،مقداروشدتعاملدیگرخشکونیمه

باالبردهف طوریکهدرمدتبهگردد،هایجانیومالیمیهایمهیبکهخودباعثخسارتوتولیدسیالبرسایشرا

ایننیز و بهمناطقپاییندستحملگردیده و شده آبخیزشسته سطححوزه تودهخا از کوتاهیحجمانبوهیاز

 .بنابرایندرمطالعاتفرسایشخا وتولیدرسوبنحوهارزیابی3900شود)برمكی،هایسنگینمیموجببروزخسارات

آوریحائزاهمیتفراواناست،چراکهباتعیینمقداررسوبومناطقفرسایشبیشدتفرسایشوتعیینمقداررسوکم

استفادهازاراضینمودوباعثتوانمدیریتصحیحیدریافتهوتشخیصمناطقدارایتوانبالقوهفرسایشورسوب،می

هایآبخیزمقدارکهدرحوزهطلبد ،لذامی2888کاهشفرسایشورسوبویاجلوگیریازوقو:آنشد)لووهیگیت،

هابرآوردشودوازطریقآنکارهایمدیریتیدرحوزهآبخیزبهانجامرسد.فرسایشوشدتآن



 اتفرضی-1-3-1

 توانپیبهمقداروشدتفرسایشآبیبرد.میMPSIACتجربیبرآوردفرسایشآبیازقبیلبااستفادهازمدل-3

 یآبخیزسعدلکاربرددارد.یاردبیلبرایحوزهبرایمنطقهMPSIACایمدلروشتوسعه-2

یآبخیزسعدلراباهلحااششادتفرساایشتوانحوزهبااستفادهازنتایجحاصلازبهکارگیریمدلتجربیمی-9

بندیکرد.آبیطبقه

 

 تحقیق هدف-1-3-2
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هایآندرمنطقهمراهمدلتوسعهبهMPSIACیمدلتجربیریکارگهب  3906یاردبیل)اسمعلیوهمكاران،

تیووضعیاردبیلاستمتفاوتولینزدیکبهمنطقهمیاقلیکهداراسعدلزیآبخیدرحوزهیآبشیبرآوردفرسابرای

طیهارادرشرانقاطقوتوضعفآنتواندیمباشد،یمامتدادسلسلهجبالالبرزدرادیزبیباشیکوهستانیكیتوپوگراف

بنابرایناینتحقیقبااهدافزیرانجامشد:.سازدمشخصهااوتمحلابدا:مدلمتف

 یآنوتوسعهیافتهMPSIACهایتجربییآبخیزسعدلبااستفادهازمدلبرآوردمیزانفرسایشآبیدرحوزه -3

 هایمختلففرسایشبندیمناطقباشدتطبقه -2

 

 پیشینه تحقیق-1-4

 یرانتحقیق در ا یپیشینه-1-4-1

درحوزهیپیشینقشهسازیوتهیه مدل3906)اسمعلی چایاستانیآبخیزبالغلیبینیخطرفرسایشآبیرا

یارتباطپیچیدهومتفاوتبیناحتمالانوا:فرسایشآبیواردبیلموردبررسیقراردادهاست.اینمطالعهنشاندهنده

بهانجامرسیدهومنجربه MPSIACالگوگرفتنازمدل اینتحقیقبایتحقیقاست.تغییراتزیستمحیطیدرمنطقه

یمدلجدیدیشدهاست.ارایه

ترینمدلمعرفیمناسب شدهواصالحPSIAC باارزیابیسهمدلژئومرفولوژی،هیدروفیزیكیو3906عصمتی)

دکهباتوجهبهاختالفنسبیمعادلمشهد بهایننتیجهرسیدن–برآوردفرسایشورسوب)درحوزهآبخیزسهطرر

تواننتیجهگرفتکهروشهیدروفیزیكیدارایدقتوگیریشدهمیرسوببرآوردشدهبامیزاناندازهمقداردرصد34/8

کاراییقابلقبولبودهواستفادهازآندرسایرحوزههایآبخیزداریشرایطمشابهحوزهآبخیزموردمطالعه،قابلاعتماد

توجیهاست.و

بررسیفرسایشخا ورسوبدر3906نبی) با مدل  از استفاده آبخیزکنبا وMPSIACهایتجربیحوزه

EPMدواستفادهازهروباتوجهبهروابطریاضیمربوطهمیزانتولیدرسوبسالیانهحوزهبهتفكیکواحدهایکاریبا

تندرسال90/308236ومیزانMPSIACدرسالبرحسبمدلتن 41/61396قراردادکهرقممدلموردمحاسبه

یزانمحاسبهایستگاهموردمقایسهقراردادکهمتخمینزدهشد.کهارقامفوربامیزانربتشدهدرEPMبراساسمدل

فتنبامیزانواقعیاختالEPM,3103/33243براساسمدلتنومیزانمحاسبهشده833/0262شدهبامدلپسیا 

تراست.خا ورسوبحوزهآبخیزمناسببرایفرسایشMPSIACداشت.درنهایتمشخصشدکهمدل
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ایوسامانهاطالعاتجغرافیاییبااستفادهازهایماهوارهبرآوردفرسایشورسوببهکمکداده 3903(تاجگردان

یجحاصلازمدلموردبررسیبانتایجربتشدهیآبخیززیارتانجامدادهکهدقتباالینتارادرحوزه MPSIACمدل

یموردمطالعهبادقتباالییبرآوردکند.تواندمقداررسوبرادرحوزهمی درصد 9/04درایستگاههیدرومتری)

هایتجربیباشی بهروشیکردیآبریزرودخانهبابرآوردحجمرسوبناشیازفرسایشدرحوزه)3903(بهرامی

بادرMPSIACگیریکردهاستکهمدلپرداختهونتیجهMPSIACیاطالعاتجغرافیاییوروشازسامانهاستفاده

تواندبهعنوانمدلیمناسبقلمدادشود.نظرگرفتنبیشترینعاملرسوبزایی)نهعامل می

بهMPSIACازمدلیآبخیزسدایالمرابااستفادهبرآوردفرسایشخا وتولیدرسوبحوزه  3903)عسگری

کهنتایجاینتحقیقمی بررسیانجامرسانده روشهایدیگرمدلتوانددر و نقاطها منطقهکمکفراواننمایدو در ها

درمنطقهمشخصخواهدشد.MPSIACضعفوقوتمدل

پهنه3903آرخی) مدل  از استفاده تولیدرسوببا مMPSIACبندیشدتفرسایشو در  حیطاصالحشده

GISازنظرفرسایشورسوبمنطقهدرحوزهرا یموردمطالعهدروضعیتمتوسطقراریآبخیزایالمانجامدادهاست.

تنبرکیلومترمربعدرسالاست.31تا18دهیآنبینداشتهوشدترسوب

( آهنی 3903حسین کاربرد بررسیتحتعنوان در  RS اGISو فرسایشبا ارزیابیخطر مدلدر از ستفاده

USLEتن،بیشترینمقدارفرسایشدر31تن،متوسطفرسایش230384بهایننتیجهرسیدندکه،کلفرسایش

دلیلباالبه C2-1-4تنودرزیرحوز 23با C2-2-3حوزهتنوکمترینمقداردرزیر90622معادل C2-2–2زیرحوزه

باتوجهبهاین تندرهكتاردرسالبرآوردشدهاست 12یشمقداروزنیفرسایزطوالنیبودندامنه،بودندرجهشیبون

ازدستمینتایجبراررفرسایشنهتنه بلكهمنابعاراضیوآبپایابحوزهتحتتاریراخا حاصلخیزیخودرا دهد،

پذیریی،کاهشنفوذدرتخریبپوششگیاههمچنینپدیدهفرسایشبهمقدارقابلتوجهی رسوبحاصلهخواهدبود.

بكارگیریقابلیت..سطححوزهودرمجمو:اررمنفیبررویبیالنآبیحوزهخواهدداشت هایدرتحقیقحاضرنیزبا

GISوRSاقدامارزیابیخطرفرسایشآبیبااستفادهازمدلEPMوتهیهنقشهسیمایفرسایشآبیدرحوزهآبخیز

هایصحراییدرسطحواحدهایکاریبهکمنفردانوا:فرسایشآبیوبابررسیخیاوچایشدهاستکهازطریقتفكی

انجامرسید.

اصالحMPSIACیسدایالمبااستفادهازروشسازیفرسایشخا وتولیدرسوبدرحوزه مدل3900رستمی)

مناطقحساسبهفرسایشراازهمیاطالعاتجغرافیاییرابهانجامرساندهکهباتوجهبهاهدافمختلف،شدهوسامانه

بندینمودهاست.تفكیکوبهترتیباهمیتاولویت
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-هایفاقدایستگاهحوزهبرایحوزه EPMو MPSIAC  بابرآوردرسوببادوروش3900)وهمكارانالورمحمدی

هاشیبدیوارهآبراهه MPSIACمدلباشد.چونترمیمنطقیEPMدرازنشاندادکهنتایجحاصلازمدلیآبخیزبیخه

 کند.دهندومیزانرسوبراکمترازمقدارواقعیآنبرآوردمیهارامدنظرقرارنمیورودخانه

فرسایشو3903)محبوبی برآورد حوزه   سرغایهرسوبدر بایآبریز را مدل سرنیشجنوبمشهد از استفاده

MPSIACهایاطالعاتیجغرافیای)وسامانه(GISبررسیعواملمورردرهریکاززیر.موردتحقیققراردادهاست

یآبخیزدارد.خیزیحوزهدرصدبیشترینتاریررادرمیزانسیل23و33شاندادکهعاملکاربریاراضیباهانحوزه

وRUSLEیآبخیزماهنشاناستانزنجانرابامدلهاییفرسایشورسوبحوزه محاسبه3938چترسیماب)

MPSIACیایندومدلنشاندادکهوریسیستماطالعاتجغرافیاییموردمطالعهقراردادهاست.مقایسها،مبتنیبرفن

تراست. مناسبRSSیآبخیزباتوجهبهآزمونمجمو:حداقلمربعاتمیانگین)برایاینحوزهMPSIACروش

 MPSIACو RUSLEلمدنشتارودرابایآبخیزآزادرودیمیزانفرسایشورسوبحوزه محاسبه3938جوادی)

باتوجهبهآزمونانحرافMPSIACوریسیستماطالعاتجغرافیاییموردمطالعهقراردادهاستکهروشومبتنیبرفنا

یآّخیزمناسبتشخیصدادهشد.معیارکمتر،جهتبرآوردرسوبحوزه

نشانMPSIACیشرراصفهانباروشربرآوردفرسایشآبیمنطقهدGIS بااستفادهازفن3938خنامانی)

نتیجهسرعتتشكیلدادکهوجودخا رسباعثمی در آببارانبهزمیننفوذکندو بسیارکمیاز مقدار تا گردد

 شود.رواناببسیارزیادباشدکهدرنهایتمنجربهفرسایشبیشترخا می

 باار3938محسنیوهمكاران) ،ژئومورفولوژیوهیدروفیزیكیدرEPM،MPSIACزیابیدقتوکارآییمدل،

رسوبحوزه فرسایشو مدل،برآورد ژئومورفولوژینسبتبه مدل که دادند نشان مازندران استان یمعرفکلیسلیان

EPM،MPSIACآییقابلمالحظهاست.ترینمدلبادقتوکارهیدروفیزیكیمناسب و

مقایسه  2886)تنگستانی کمک PSIACوEPMهاییمدلبا با رسوبدربرایارزیابیفرسایشGISو و

نتایجمعتبرتریEPMدرمقایسهباPSIACکچمفتاستانفارسدرایرانبهایننتیجهرسیدکهخشکافزارمنطقهنیمه

هانشاندادکهنتایجبهشودامابررسیعاتدادهاستفادهدرمناطقیبامحدودیتاطالEPMدارداوپیشنهاددادکهمدل

بسیارمعتبراست.PSIACدستآمدهاز

-درمناطقنیمهGISدرمحیطPSIACوEPM ارزیابیرسوبحاصلهرابادومدل2883زادهوهمكاران)حق

هابینهیکاززیرحوزدرهر(R2=0/92)خشکراانجامدادونتایجارزیابیایندومدلرابراساسضریبهمبستگیباال

کمیدرمجمو:رسوبتولیدیمتعادلدانست.دومدلنیمه
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basins. So in order to study the corrosion portraying Sadal watershed erosion using and 

identify sensitive watersheds MPSIAC models and development effort to review and 

assess erosion and sedimentation in this area. The results showed that the sensitivity of the 

nine factors in the model MPSIAC slope erosion and deposition zone in resonance 

parameter is effective. The most critical factor in exacerbating erosion on a development 

model ,so that the average increase in steep slope areas are areas of erosion and sediment 

yield increases .Review erosion and sediment production in both models suggests that the 

areas with the highest erosion and sediment Q1 and its associated sub-basin D is minimal .

The minimum difference between the estimated amount of erosion and sedimentation in 

the basin E and most of the area between Q1 respectively .MPSIAC can estimate the 

erosion model development. estimates of erosion and sediment production in the Sadal 

watershed model MPSIAC low class and low class is extensibility. Studies show that much 

of the West (H) to the East (exit) to move on erosion due to uncontrolled exploitation and 

overgrazing of pasture and mines as well as industrial and population growth will increase. 

On the other hand ,the scope of the output  ( Q1 )is added to the average value of the slope 

and the influence of soil type affect the amount of runoff and erosion and consequently 

increased. 
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